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Vážený zákazníku, 

dnes jsme uvolnili další aktualizaci diagnostiky, verze WOW! 5.00.19! Nová aktualizace 

přinesla výrazné rozšíření a obnovení diagnostických možností pro 33 výrobců a 328 

modelů. 

 

Tato aktualizace rozšiřuje databázi vozidel o nové data u vozidel vyrobených v letech 

2000 a 2017! Důležité servisní úkony u starších vozidel jsou stále častější: 

 

 Alfa Romeo 166, rv 2000, Kalibrace senzoru bočního a podélného zrychlení 

 Fiat Multipla [98-03], TPMS kalibrace senzorů tlaku v pneumatikách 

 Mercedes CLK [W208], rv 2002, Reset adaptérů pro automatickou převodovku 

 

V této aktualizaci byly doplněny systémy řízení tlaku v pneumatikách. Konkrétně s 3% 

nárůstem pokrytí. 

 

Další nové funkce: 

 BMW  X5 [E53]          Výměna oleje, automatická převodovka 

 Dacia  Duster           Tempomat/Programování omezovače rychlosti 

 Fiat  Punto [99-02]         Regenerace filtru pevných částic 

 Ford  Ka+ [16-]           Kalibrace senzoru podélného zrychlení 

 Infiniti  Q50 [13-]           Učení spojky 

 Mazda Mazda6 [13-]          Přední kamera 

 Opel  Meriva           Kalibrace servořízení 

 Peugeot 5008 [10-17]           Kalibrace xenonu 

 Renault Laguna III           Uložení programování spojkového pedálu 

 Volkswagen Passat VIII [15-]       Kódování řídicí jednotky GATEWAY 
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Celkem bylo v této aktualizaci přidáno 20.724 různých nových funkcí! Náš diagnostický 

systém může nyní diagnostikovat 8.317 různých systémů u 14.075 různých variací u 

67 výrobců a 1.240 modelů vozidel! 

Vylepšení programu 

součástí pravidelného vylepšování programu WOW! představujeme nové 

tlačítko v menu. Tlačítko [DOMŮ]  Vás vrátí do základního menu WOW! 

Se zavedením tzv. [Tooltips - info], se práce v programu stává jednodušší, pokud jde 

o funkci tlačítek. Jednoduše přesuňte ukazatel myši na tlačítko a zobrazí se název 

funkce! 

 

 

S pozdravem, 

diagnostický team WOW! 

 


